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    01. Underground Heart (11:25)  02. Preface (2:46)  03. Heave a Sigh (4:06)  04. Mr. Ink
Blot's Journeys (Improvisation) (8:14)    Marcin Bocheński (drums)  Marcin Cieślik (guitars,
vocals)  Krystian Papiernik (bass guitars)  Michał Tarkowski (keyboards)    

 

  

State Urge to zespół z Gdyni złożony z czterech muzyków, których połączyła wspólna pasja do
tworzenia niebanalnej muzyki, którą aktualnie trudno jest zaszufladkować. Grają white rock –
autorski gatunek. Z jednej strony głęboko zakorzeniony w klasycznym rockowym brzmieniu, a z
drugiej strony niepretensjonalny i świeży, a ponad wszystko emocjonalnie szczery.

  

W 2011 roku własnymi siłami wydali demo – Underground Heart EP. Entuzjastycznie przyjęte
wydawnictwo pozwoliło im zagrać m.in. w Dolinie Charlotty i zaistnieć po raz pierwszy w eterze
Programu Trzeciego Polskiego Radia za sprawą redaktora Piotra Kaczkowskiego. Co ciekawe,
płyta ta składała się praktycznie wyłącznie z improwizacji instrumentalnych, które później
zostały wzbogacone o wokal i dodatkowe efekty. ---stateurge.com

  

State Urge is a band hailing from Gdynia, consisting of four musicians whose shared passion
for creating unique music that is hard to classify. They’re performing white rock – an original
genre. On one side it has roots deep in a classic rock sound, on the other hand it’s
unpretentious, fresh and most importantly emotionally honest.

  

In 2011 they self-released their demo – “Underground Heart” EP. Enthusiastic opinions about
the release allowed the band to be aired on Polish Radio Channel 3 thanks to kindness and by
personal choice of redactor Piotr Kaczkowski. Interesting fact is, that the album consisted of
almost only instrumental improvisations, with vocals and additional effects added later on. ---
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